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HISTÒRIA XAVIER FERRÉ

Malgrat el
Boletín Oficial
del Estado
Montserrat Comas mostra els
impressors com a eficients
lluitadors per la cultura

a historiadora Montserrat Comas,
que ha publicat rigoroses recerques
sobre biblioteques (com a lloc de

memòria) i socialització de la lectura, espe-
cifica a l’estudi La impremta catalana i els
seus protagonistes a l’inici de la societat libe-
ral (1800-1833), fruit de la seva tesi docto-
ral, els circuits i mecanismes a través dels
quals es difonien publicacions de tot tipus
(des de llibres a opuscles i libels) que es pu-
blicaren en una conjuntura d’especial in-
terès polític i intel·lectual: el període definit
entre la crisi de l’Antic Règim, la influència
de la Revolució Francesa i la crisi del règim
liberal. Es tracta, per tant, de tres dècades
on el combat entre ideologia tardofeudal i
el que l’autora qualifica encertadament de
“transformació ideològica” actua d’epicen-
tre cultural legitimador d’una estratègia

L contrarevolucionària, o bé d’un horitzó de
canvi estructural d’estructures socials en
declivi.

La funció de la legislació, com bé detalla
Comas als annexos, exerceix un paper fo-
namental en l’arbitratge sobre les publica-
cions a publicar. Aquest extrem fou relle-
vant no únicament en l’època moderna ar-
ran de la censura exercida per la Corona de
Castella, sinó en els prolegòmens de la mi-
tificada constitució del 1812. A partir del
marc legislatiu, que a l’estudi és presentat
necessàriament com a punt de partença, la
recerca analitza la trama civil de difusió de
textos revolucionaris. Aquest és l’interès
central de la tesi.

La intrahistòria de l’edició consisteix en
el seguiment de l’evolució sociohistòrica a
fi d’analitzar les xarxes de distribució, les

Una antig

a gairebé vint anys, quan
Haruki Murakami vivia
als Estats Units, el va afec-

tar profundament la devastació
generada pel sisme que va sacse-
jar la ciutat de Kobe i va causar
més de 6.000 morts i que 300.000
japonesos, entre els quals hi ha-
via els pares de l’autor, perdessin
la casa. Aquell sotrac va empè-
nyer el govern nipó a millorar els
sistemes de prevenció de desas-
tres naturals; mentrestant, a títol
personal, Murakami va tenir la
necessitat de crear Després del
terratrèmol, un volum de sis re-
lats curts, essencials, narrats en
una distant tercera persona, que
neixen del trauma i aboquen un
grapat de personatges muraka-
mians a una buidor que no els
permet deixar de tremolar des-
prés del sisme.

Totes les trames tenen lloc el
febrer del 1995, el mes que va se-
parar el terratrèmol de Kobe dels
atacs amb gas tòxic al metro de
Tòquio a mans de la secta Aum
Shinrikyo, un atemptat que l’au-
tor també investigaria en el llibre
d’entrevistes a les víctimes Un-
derground.

Però quedem-nos amb la tra-
gèdia de Kobe i les seves conse-
qüències. Amb una portada sug-
geridora i una traducció fluïda
d’Albert Nolla, Després del terra-
trèmol arriba al nostre país tretze
anys més tard de publicar-se al
Japó i quan tot el que porta el se-
gell de l’autor de Kafka a la platja
i els seus brillants focs d’artifici és
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garantia d’èxit supervendes.
    En aquesta ocasió no es treu
del barret ni gats marca de la casa
ni elements sobrenaturals, ex-
cepte en el fantasiós En granota
salva Tòquio. Destil·la en canvi
una contenció que és fruit de l’ai-
xafament postapocalíptic en uns
relats plens de dolor, escrits amb
una depuració que ja exhibia en
l’excel·lent recull de textos breus
El salze cec i la dona adormida.
    Tot i que les peces són inde-
pendents, guanyen força en con-
junt, com si volguessin atrapar
l’eco d’aquells vint segons de tre-
molors que van deixar un país
sense tocar de peus a terra. De les
sis històries, en destacaríem l’úl-
tima, l’encantadora Pastissos de
mel, un triangle amorós dilatat
en el temps que embolica un
conte infantil amb dos óssos en-
tranyables.
    La virtut de Murakami és no
conformar-se a evocar els efectes
externs de la devastació en el seu
univers literari. Què va. L’autor
s’endinsa en les càrregues inter-
nes del desastre, que poden ser
més imperceptibles, però igual-
ment demolidores. Els personat-
ges viuen situacions infreqüents i
difícils, sí. Però, sobretot, l’es-
querda deixada pel sisme del
1995, i també pel tsunami i el ter-
ratrèmol del 2011, encaixa avui
amb el buit emocional d’una part
de la societat japonesa. Perquè
encara que a alguns els sembli un
autor repetitiu i facilot, Muraka-
mi, quan punxa, toca os. ❋
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Haruki Murakami
va escriure sis relats

empès per la
tragèdia del

terratrèmol de Kobe
d’ara fa gairebé

vint anys.
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